
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 31/2019 

 

 
1)  Dění na MZe 
 
 Nenech brouka žít. Osmé kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova se zaměří na boj 

s kůrovcovou kalamitou. Zároveň došlo k zjednodušení pravidel a mělo by tak dojít k snížení 

administrativní zátěže.  

Více zde: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fond

u%2Ftiskove_zpravy%2F1564667825996.pdf 

 

 Rybník do každé vesnice. Ministerstvo zemědělství podpoří ještě letos další výstavbu 

vodovodů a kanalizací, obecních rybníků a úpravy drobných vodních toků, opatření proti 

povodním a budování závlah. Žadatelům rozdělí navíc půl miliardy korun. Více zde: 

http://www.akcr.cz/txt/ministerstvo-zemedelstvi-pomuze-s-budovanim-dalsich-rybniku-

vodovodu-a-take-opatreni-proti-povodnim-ziskalo-na-ne-pul-miliardy-korun-navic 

 

 Žně postupují pomaleji než loni, ale stále jsou ve srovnání s průměrem v předstihu.  K 29. 

červenci bylo sklizeno celkem 568,7 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 44,77 % jejich 

ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 3 160,4 tis. t, což je o 1 585 tis. tun nižší množství, 

než stav zjištěný touto dobou (30. 7.) v roce 2018 (bylo sklizeno 4 745,4 tis. tun). Postup sklizně 

i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském 

kraji (sklizeno 22,69 %) a kraji Vysočina (sklizeno 22,80 %), kde zatím sklizeň obilovin 

nedosáhla ani čtvrtiny ploch. V podobném stavu je sklizeň i v Moravskoslezském kraji, kde je 

sklizeno pouze 25,55 % ploch obilovin. Naopak tradičně nejrychleji žně probíhají v 

Jihomoravském kraji, kde je sklizeno 72,55 % ploch základních obilovin, těsně následuje 

Ústecký kraj 71,70 % a dále s velkým odstupem Olomoucký kraj 57,19%. K aktuálnímu datu je 

sklizeno 256,8 tis. ha (67,61 %) ploch řepky, nejvíce v Olomouckém 86,84 %, Jihomoravském 

81,59 % a Ústeckém kraji 80,93 %. Produkce řepky zatím dosahuje 772,0 tis. tun s průměrným 

hektarovým výnosem 3,01 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu nasvědčují o 

meziročním propadu produkce o 0,43 t/ha. Více zde:  

http://www.akcr.cz/txt/znove-zpravodajstvi-k-29-cervenci-2019 

 

 Pozemek třicetihektarový, řepku seje, tu je SEO, ten tu ryje. Ministerstvo zemědělství 

zveřejnilo aktualizovanou verzi průvodce kontrolou podmíněnosti Cross compliance pro rok 

2019, kterou si můžete prohlédnout zde.  
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http://eagri.cz/public/web/file/628685/Kontrola_podminenosti_2019_pro_web.pdf.  

Ve zveřejněné zprávě Ministerstvo zemědělství upozorňuje především na změny standardů 

DZES 5  (protierozní DZES, půdoochranná technologie podrývání pro řepku na SEO) a DZES 

7 (maximálně 30 ha jedné plodiny na DPB). Podrývání na podzemích SEO u řepky je nutné 

hlásit do 15. září 2019, u cukrové řepy (MEO) do 15. 5. 2020.  Více zde: 

http://www.akcr.cz/txt/hlaseni-pudoochranne-technologie-podryvani-dzes-5 

 
 

2) Dění v EU a ve světě 

  Zelení pro větší ochranu včel.  Frakce Zelených (Green-EFAS), která po květnových volbách 

do Evropského parlamentu značně posílila, tlačí na Evropskou komisi, aby členské státy 

přinutila k dodržování pravidel na ochranu opylovačů, která již v roce 2013 nalinkoval v rámci 

tzv. Bee guidance Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Doposud přijetí tohoto 

dokumentu bránila neexistující většina v rámci Stálého výboru pro pesticidy, kde zasedají 

zástupci z jednotlivých členských států.  Dopis, který frakce Zelených adresovala současnému 

komisaři pro Zdraví a bezpečnost potravin Vytenisovi Andruikaitisovi (Litva), upozorňuje mimo 

jiné na vymírající populace včel a dlouhodobý, nikoli jen krátkodobý, účinek některých přípravků 

na ochranu rostlin na včely. Zelení tak apelují na Komisi, aby obešla Stálý výbor pro pesticidy 

a předložila Bee guidance k schválení a implementaci Radě, kde se předpokládá hladší průběh 

schvalovacího procesu. To by do budoucna mohlo znamenat další stahování účinných látek, 

respektive přípravků na ochranu rostlin z trhu.   

 

3)    Z webu akcr.cz (aneb co Vám možná uteklo) 

 

 Jak se budou vyvíjet světové komoditní burzy?  

http://www.akcr.cz/txt/pocasi-v-usa-spolecne-s-geopolitickymi-fundamenty-v-hledacku-

obchodniku-zemedelskych-komoditnich-burz 

 EK spustila veřejnou konzultaci k podpoře odvětví rybolovu a akvakultury. 

http://www.akcr.cz/txt/verejna-podpora-verejna-konzultace-ke-statni-podpore-v-odvetvi-

rybolovu-a-akvakultury  

 Cenové hlášení prasata/selata 2019. 

http://www.akcr.cz/txt/cenove-hlaseni-prasata-a-selata-rok-2019 

 

4)    AK ČR v médiích  

 Aktuálně.cz si všimlo požadavku AK ČR plošně hubit hraboše, pro otrlé doporučuji diskuzi: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemedelci-chteji-plosne-hubit-hrabose-postup-desi-

ochrance/r~9e4602f2b2e211e999160cc47ab5f122/ 
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5) Z programu prezidenta  

 
    29/7       jednání s ředitelem PK o Memorandu k tržní síle 

               návštěva zástupce TV Na větvi 
               MZe NZ k význam trž síle – podněty 
 
           30/7       schůzka s vedením OAK Most 
                    SOCR - deklarace podpora českého masa 
 

31/7      jednání s Moneta Money Bank, Česká spořitelna 
 
  1/8      návštěva farmy dojnic Okrouhlice 

                         MZe jednání s ministrem k Zákonu o významné tržní síle  
 

       2/8      jednání s europoslanci na Slovensku 
 

    

6)  Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 Další komentář tajemníka AK ČR k aktuálním tématům si můžete přečíst zde: 
http://www.akcr.cz/txt/virtualni-ekonomika-21-stoleti 

 

 

7)  Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  
 
 14. ledna 2020 skončí podpora systému Windows 7. Poté už u tohoto produktu nebude 

dostupná technická podpora a aktualizace softwaru ze služby Windows Update, které pomáhají 

chránit váš počítač. Společnost Microsoft doporučuje, abyste před lednem 2020 přešli na 

systém Windows 10 a předešli tak situaci, kdy budete potřebovat využít některé služby nebo 

možnosti podpory, které už nebudou k dispozici. Největší hrozbou, které se bez 

bezpečnostních aktualizací vystavujete, je krádež Vašich osobních údajů včetně přístupu 

k internetovému bankovnictví. Kvůli nedostatku zabezpečení tak můžete ohrozit své finance 

nebo se Vám může stát, že na počítači s Windows 7 placení přes internet nebude vůbec možné 

provést (banky si bezpečnost hlídají na dálku).  

 

 Jak poznám, že mám Windows 7? Na ploše kliknout na „Tento počítač“ (ikona PC) pravým 

tlačítkem myši, vybrat možnost „Vlastnosti“ a po kliknutí najít v okně informaci „Verze systému 

Windows“. Pokud se chcete vyhnout návalu, (= nechcete čekat až do ledna) nebo se bojíte, že 

přechod na Windows 10 bude zpoplatněn (co může v některých případech/zařízeních hrozit již 

nyní) a obáváte se, že pokynům Microsoftu nebudete rozumět, můžete psát na 

chanova@akcr.cz . Vzhledem k tomu, že přechod od Windows 7 do Windows 10 může zabrat 

více času, je potřeba si tuto akci naplánovat na „volnější den“. Další informace nebo odpovědi 

na vaše dotazy naleznete zde:  

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-

2020 

Dne 2. 8. 2019 vypracoval a úspěšné žně přeje Ing. Jan Doležal. 
(dolezal@akcr.cz) 

http://www.akcr.cz/txt/virtualni-ekonomika-21-stoleti
mailto:chanova@akcr.cz
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
mailto:dolezal@akcr.cz

